
Referat fra GMU-møde onsdag den 22.1.2020 
  
Tilstede: Jens, Sif og Povl 
Afbud: Helene 
  
- Skimmel beboermøde den 25.2. Vi har ikke nogen selvstændig rolle i forbindelse med 
beboermødet, men følger det gennem byggeudvalget og så håber vi stadig på, at vi kan 
samle argumenter nok til at kunne få efterisoleret væggene. 
- Beboermøde den 25.3. med valg til brugergruppen. Helene vil formentlig gerne være 
suppleant igen. Vi hører Helene og i givet fald kan hun og Povl bytte tilbage. 
- Vindstød og håndtering af tråden på Facebook. Vi har henvendt os til Mikkel i BO-VEST for 
at få ham til at svare på de spørgsmål det omdelte brev har rejst. Vi synes det er overkill at 
skrive ”Vigtig Information” på kuverten, og undrer os over hvorfor der ikke er information fra 
Vindstød og fra BO-VEST om, hvorfor vi får dette ”tilbud”. 
- Det nye fælleskommunale selskab der skal indsamle affald, starter først op i marts. 
- Til Nytårskluns den 1.1. blev der betalt kr. 740 = 37 poser. 
- Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag er søndag den 26.4. GMU er 
på. Jens snakker med UAU. 
- Klunserne har holdt møde den 14.1. Referatet er rundsendt. 
- Nyindflyttere. GDPR har været en udfordring – også for Nyindflytterudvalget. Det er løst 
ved, at beboerne får sat flueben ved, at de gerne vil have besøg. Vi har behov for, at der 
bliver informeret om affaldssortering, Genbrugsgård og at folk får grønne poser og spand. 
Jens spørger Charlotte, om udvalget har styr på det, og AB behandler nyindflyttere igen på 
møde i februar. 
- El-ladestandere. Det kommunale udvalg er ved at få etableret standere i 3 boligområder. Vi 
håber, der kommer en metode ud af det, som vi kan kopiere. Nedenfor er den del af referatet 
fra Brugergruppemødet i december der omhandler ladestandere. 
- Tårnet. Der er sket lidt, og en løsning er forhåbentlig tæt på. Udvalget er indkaldt til møde. 
- UAU og GMU laver brændemur fredag den 24.1. kl. 9.00. 
- Næste GMU-møde tirsdag den 3.3. 2020 kl. 8.00. Her skal vi diskutere 17 Verdensmål 
5-års mål og Handleplan. 
- HP og FB. Forhåbentlig får vi noget fra Mikkel om Vindstød. 
  
:o) Povl 
  
  
7. Status fra arbejdsgruppen om ladestander 
- Bilag 
Leif Pedersen orienterede fra sidste møde i arbejdsgruppen, der er i 
forbindelse med et pilotprojekt sammen med Region Hovedstaden 
blandt andet igangsat en spørgeundersøgelse i de involverede 
boligområder (Røde Vejrmølleparken, Godthåbsparken, og AB-Syd 
samt Bo-Vest), hvor der også har været en besigtigelse sammen med 
de 4 involverede ladestander operatører, afventer nu tilbud og specifik 
løsning fra operatørerne. 
Når tilbuddene er kommet, skal den enkelte boligforening tage stilling 
til, hvad de ønsker at gå videre med, hvorefter der skal afholdes 



generalforsamlinger. 
Der arbejdes på, at der i 2020 opsættes en ladestander ved den nye 
parkeringsplads ved Albertsvænge. 
Derudover er der også et projekt i gang i Hedemarken. 
Der er ny lovgivning pr. 20. marts 2020, der betyder, at når der 
renoveres boligområder med mere end 10 parkeringspladser, skal der 
forberedes installation af ladestandere. 
Henrik Dahlberg, grundejerforeningen Rødager, mente, der vil være en 
teknisk indkøringsperiode, så der senere vil kunne oplades hurtigere, hvilket 
vil kræve mere strøm. 
John Kaubak, ejerforeningen Albertshus, ønskede oplyst, om man har 
besøgt steder, der i længere tid har haft el-biler. 
Leif Pedersen oplyste, at man har været rundt, blandt andet i Norge. 
Hans Kristian Andersen, VA afd. 4 Række, ønskede oplyst, hvilke 
betalingsmodeller, der bliver arbejdet med. 
Leif Pedersen oplyste, at der i øjeblikket arbejdes med 4 modeller, én fra 
hvert selskab, men at det i øjeblikket er meget ugennemskueligt. 
Standerne under Kvickly bliver udskiftet til betalingsstandere. 
 


